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जे.एम फायनान्शियल कॅपिटल लललमटेड 

 

 

रिझर्व ह् बँक – इंटटगे्रटेड ओंबड्समन स्कीम 

 (एकान्ममक लोकिाल योजना) 2021 याची ठळक वैलिष्ट्ये  
 

जे.एम फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स लललमटेड ("द कंिनी"), जी रिझर्व ह् बँक ऑफ इंटडया (आि.बी.आय) 
अंतर्हत एक लनयंपित ससं्था आ्े, यांनी नॉन-बँटकंर् पवत्तीय कंिशयांसाठी लोकिाल योजना, 2018 च्या 
तितुद ंनुसाि आवश्यक असलेल्या नॉन-बँटकंर् पवत्तीय कंिशयांसाठी लोकिाल योजना, 2018 चा अवलबं 
केला ्ोता. 
 

उििोक्त योजना आता िद्द किण्यात आली असून एकान्ममक लोकिाल योजना, 2021 ("योजना") िी 
समाकललत किण्यात आलेली आ्े. ्  योजना 12 नोर्व े्ंबि 2021 िासून लार्ू आ्े, जे आि.बी.आय 
लोकिाल यंिणेचे कायहक्षेि तटस्थ बनवून 'एक िाष्ट्र एक लोकिाल' दृष्टीकोन स्वीकािण्याच्या उदे्दिान े
आ्े. ्  योजना आता आि.बी.आय च्या पवद्यमान तीन लोकिाल योजनांना एकपित किते आन्ण मया 
आ्ेत, (i) बँटकंर् लोकिाल योजना, 2006; (ii) नॉन-बँटकंर् पवत्तीय कंिशयांसाठी लोकिाल योजना, 2018; 

आन्ण (iii) टडन्जटल र्वयव्ािांसाठी लोकिाल योजना, 2019. 
 

खाली योजनेंतर्हत आवश्यकतेनुसाि या योजनेची प्रमुख ठळक वैलिष्ट्ये आ्ेत: 
 

I. तक्राि चे कािण: 
 

कोणता्  ग्रा्क कोणमया्  कृतीमुळे िस्त टकंवा कंिनीने वर्ळल्याने, जेनेकरून सेवेमध्य े
कमतिता उद्भवू िकते, जि ते खाली िॅिा II अंतर्हत आवश्यकता िूणह कित असेल ति, 

वैयपक्तकरिमया टकंवा अलिकृत प्रलतलनिीद्वािे, ज्यामध्ये वटकलालिवाय (जोियतं वकील िीटडत 
र्वयक्ती नसतो) इति एखाद्या र्वयक्तीचा समावेि असेल, लोकिालासमोि कायहवा् त तक्रािदािाचे 
प्रलतलनलिमव किण्यासाठी योग्यरिमया लनयुक्त केले र्ेले आन्ण लेखी अलिकाि टदलेले), या 
योजनेंतर्हत तक्राि दाखल करू िकतो.  

 

II. योजनेंतर्हत कोणमया तक्राि  दाखल केल्या जाऊ िकतात:  

 

a. केवळ मयाच तक्राि  ज्यासाठी तक्रािदािाने प्रथम कंिनीकडे लेखी तक्राि केली ् ोती आन्ण 
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i. तक्राि संिूणहिणे टकंवा अंितः कंिनीने नाकािली ् ोती, आन्ण तक्रािदािाचे उत्तिान े
समािान झालेले ना् ;  

टकंवा 
ii. कंिनीला तक्राि प्राप्त झाल्यानंति 30 टदवसांच्या आत तक्रािदािाला कोणते्  

उत्ति लमळाले ना् ; 
 

वि ल दोश्  प्रकिणांमध्ये, तक्रािदािाला याची सुलनन्िती केली िाट्जे:  

➢ वि ल मुद्दा क्रमांक i अनुसाि उत्ति प्राप्त झाले असल्यास, कंिनीकडून 
तक्रािदािास उत्ति प्राप्त झाल्यानंति एका वर्ाहच्या आत लोकिालाकडे 
तक्राि किावी  

➢ वि ल मुद्दा क्रमांक i i अनसुाि उत्ति लमळाले ना् , ति तक्राि केल्यािासून 
एक वर्ह व ३० टदवसांच्या आत लोकिालाकडे तक्राि किावी. 

 

स्िष्टीकिण - 'लेखी तक्राि' मध्ये इति िद्धतींद्वािे केलेल्या तक्राि ंचा समावेि असेल, जेथे 
तक्राि केल्याचा िुिावा तक्रािदािाला सादि किता येईल. 
b. तक्राि कािवाईच्या समान कािणाच्या संदर्ाहत ना्  जी आिीच:  

 

i. लोकिालासमोि प्रलंपबत आ्े टकंवा एखाद्या लोकिालाने र्ुणवत्तेवि लनकाली काढले 
टकंवा ्ाताळले आ्े, मर् ते मयाच तक्रािदािाकडून टकंवा एक टकंवा अनेक 
तक्रािदािांस्, टकंवा संबंलित एक टकंवा अनेक िक्ष यांच्याकडून प्राप्त झालेले असो 
टकंवा नसो;  

ii. कोणमया्  शयायालय, शयायालिकिण टकंवा लवाद टकंवा इति कोणमया्  मंच 
टकंवा प्रालिकिणासमोि प्रलंपबत आ्े; टकंवा, कोणमया्  शयायालय, शयायालिकिण 
टकंवा लवाद टकंवा इति कोणमया्  मंच टकंवा प्रालिकिणाद्वािे र्ुणवत्तेनुसाि 
लनकाली काढले टकंवा ्ाताळले र्ेले आ्े, मर् ते मयाच तक्रािदािाकडून टकंवा 
संबंलित एक टकंवा अनेक तक्रािदाि / िक्षांकडून प्राप्त झाले असो टकंवा नसो. 
 

स्िष्टीकिण - कािवाईच्या समान कािणाच्या संदर्ाहत तक्राि मध्ये शयायालय टकंवा 
शयायालिकिणासमोि प्रलंपबत टकंवा लनणहय घेतलेल्या फौजदाि  कायहवा् चा टकंवा 
फौजदाि  र्ुशयात सुरू केलेल्या कोणमया्  िोललस तिासाचा समावेि ना् . 

 

c. तक्राि अिमानास्िद टकंवा क्षुल्लक टकंवा तािदायक स्वरूिाची असू नये; 
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d. अिा दार्वयांसाठी मयाहदा कायदा, 1963 अंतर्हत पवट्त केलेल्या मयाहदेची मुदत 
संिण्यािूवी कंिनीकडे तक्राि केली र्ेली ्ोती; 

 

e. तक्रािदाि योजनेच्या कलम 11 मध्य े लनटदहष्ट केल्याप्रमाणे संिूणह माट्ती (कंिनीच्या 
वेबसाइटवि उिलब्ि आ्े) प्रदान कितो; 

 

f. तक्रािदािाने वैयपक्तकरिमया टकंवा वकील वर्ळता, जोियतं वकील िीटडत र्वयक्ती नसतो, 
इति अलिकृत प्रलतलनिीद्वािे तक्राि दाखल केली आ्े. 

 

III. तक्राि ची देखर्ाल न किण्याचे कािण: 
 

सेवेच्या कमतितेकरिता कोणती्  तक्राि या योजनेंतर्हत पवचािात घेतली जाणाि ना् , ज्यात 
खालील प्रकिणांचा समावेि आ्े: 

a. कंिनीचा वान्णन्ज्यक लनवाडा/वान्णन्ज्यक लनणहय; 
b. आउटसोलसरं् किािािी संबंलित पवके्रता आन्ण कंिनी यांच्यातील वाद; 
c. एक तक्राि जी थेट लोकिालाना संबोलित केलेली ना् ; 
d. कंिनीचा र्वयवस्थािक वर्ह टकंवा कायहकाि  अलिकाऱयांपवरूद्ध सामाशय तक्राि ; 

e. एक पववाद, ज्यामध्ये कंिनीने वैिालनक टकंवा कायद्याची अंमलबजावणी किणाऱया 
प्रालिकिणाच्या आदेिांचे िालन करून कािवाई सुरू केली आ्े; 

f. रिझर्व ह् बँकेच्या लनयामक कक्षेत नसलेली सेवा; 
g. लनयंपित संस्थांमिील वाद; आन्ण  

h. कंिनीच्या कमहचाि -लनयोक्ता संबंिािी संबंलित एक पववाद. 
 

 

 

IV.  लोकिालाकडे तक्राि दाखल किण्याची प्रटक्रया 
 

जि तक्रािदािाने दाखल केलेली तक्राि संिूणहिणे टकंवा अंितः कंिनीने नाकािली आन्ण ग्रा्क 
उत्तिाने समािानी नसेल  

टकंवा 
कंिनीकडून 30 टदवसांच्या आत कोणते्  उत्ति प्राप्त ्ोत ना्  आन्ण जि ग्रा्काने कोणमया्  
मंचािी संिकह  सािला नसेल ति; 

नंति 
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कंिनीकडून प्राप्त झालेल्या उत्तिाच्या एक ववर्ाहच्या आत टकंवा कंिनीकडून कोणते्  उत्ति न 
लमळाल्यास तक्राि च्या तािखेिासून एक वर्ह आन्ण 30 टदवसांच्या आत तक्रािदाि ्ा लोकिाल 
यांच्याकडे खालील प्रमाणे तक्राि करू िकतो : 
 

• https://cms.rbi.org.in माफह त ऑनलाइन तक्राि दाखल करू िकतो  

 

टकंवा 
 

• इलेक्टरॉलनक िद्धतीने टकंवा प्रमयक्ष जाऊन कें द्र कृत िावती आन्ण प्रटक्रया कें द्र (सेंरलाइज्ड 
रिसीट अँड प्रोसेलसंर् सेंटि) (सी.आि.िी.सी) येथ ेसादि करू िकतो - 

ईमेल     –  CRPC@rbi.org.in 

ित्ता     –  सी.आि.िी.सी, चौथा मजला, सेक्टटि 17,  

चंद र्ड – 160017 

संिकह  कें द्र (टोल फ्री क्रमांक) -  14448   

वेळ     -  सकाळ  9:30 ते संध्याकाळ  5:15 ियतं 
    

 

प्रमयक्ष स्वरूिात सादि केल्यास तक्राि वि, तक्रािदािाने टकंवा अलिकृत प्रलतलनिीने, योग्य स्वाक्षि  
किण ेर्िजेचे आ्े. तक्राि अिा स्वरूिात आन्ण आि.बी.आय ने लनटदहष्ट केलेल्या माट्तीचा 
समावेि असेल, अिा प्रकािे इलेक्टरॉलनक िद्धतीने टकंवा प्रमयक्ष स्वरूिात सादि केली जाईल. 

 

V. अिीलीय प्रालिकिणािुढे अिील किणे  

a. लोकिाल कायाहलयाने तक्राि च्या टदलेल्या लनवाड्यामुळे टकंवा तक्राि फेटाळल्यामुळे िस्त 
तक्रािदािाला, लनवाडा टकंवा नाकािलेली तक्राि लमळाल्याच्या तािखेच्या 30 टदवसांच्या आत, 

कायहकाि  संचालक, ग्रा्क लिक्षण आन्ण संिक्षण पवर्ार्, आि.बी.आय कडे अिील किता 
येईल.  

 

b. अिीलीय प्रालिकिण, जि समािानी असेल की तक्रािदािाकडे वेळेत अिील न किण्याच ेिुिेसे 
कािण आ्े, ति 30 टदवसािंेक्षा आतील िुढ ल कालाविीसाठी ििवानर्ी देऊ िकतं. 
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नोडल आन्ण पप्रन्शसिल नोडल ऑटफसि यांचा संिकह  तििील 

 जे.एम फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स लललमटेड 

 

 

नाव: श्री मुकेि र्ुप्ता 

ित्ता: 

चौथा मजला, बी पवंर्, सुआिीर् आय.ट  िाकह , प्लॉट 
नंबि 68ई, दत्तिाडा िोड नजीक, टाटा स्ट ल समोि, 
बोरिवली (िूवह), मुंबई - 400066 

एसट ड  कोड: 022 

टेलीफोन: 45057033 

फॅक्टस: 67617222 

ईमेल: mukesh.gupta@jmfl.com 

 

जि कोणाला्  या योजनेची प्रत लमळवायची असेल, ति कंिनीच्या नोडल आन्ण पप्रन्शसिल नोडल ऑटफसििी 
संिकह  सािू िकतात.  

 

लिवाय, ्  योजना कंिनीची वेबसाइट -www.jmfl.com आन्ण आि.बी.आय वेबसाइट - www.rbi.org.in 

आन्ण सी.एम.एस िोटहल - https://cms.rbi.org.in यांवि सुद्धा उिलब्ि आ्े. ्  योजना सवह िाखांमध्ये 
देखील उिलब्ि आ्े आन्ण ग्रा्कांना पवनंतीनुसाि संदर्ाहसाठी प्रदान केली जाऊ िकते. 
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